P R O T O K Ó Ł NR 2.2018
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 4 grudnia 2018 roku

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy
- Żaneta Piotrowska – Skarbnik Gminy,
- Małgorzata Sadurska – Kierownik CUW.
Porządek posiedzenia:
1. Omówienie zmian w regulaminie określającym wysokość i warunki przyznawania
niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i
placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa
Chełmińska oraz regulaminie określającym zasady podziału specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których
organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019 – 2029 wraz z objaśnieniami.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy różne.

Ad. 1. Wójt Gminy omówił zmiany w regulaminach.
Komisja nie zajęła stanowiska. Treść regulaminu zostanie omówiona na jednym z kolejnych
posiedzeń komisji.
ad.2. Anna Wilska prosiła o weryfikację planu budżetu na rok 2019 w zakresie dotacji
celowej przeznaczonej dla Gminnej Biblioteki Publicznej. W projekcie uchwały jest
uwzględniona kwota, która niestety nie pokrywa podstawowych potrzeb biblioteki. Zwróciła
uwagę, że w marcu przyszłego roku kończy się urlop macierzyński pracownika i konieczne
jest uwzględnienie w budżecie środków na wynagrodzenie dla tej osoby. W bieżącym roku
przedmiotowe wynagrodzenie nie było ujęte, gdyż pracownik przez cały rok przebywał
kolejno na zwolnieniu chorobowym oraz urlopach macierzyńskim i rodzicielskim.
Zaznaczyła, że wydatki biblioteki zostały zaplanowane w sposób racjonalny, celowy i
oszczędny.
W dalszej części wypowiedzi zaznaczyła konieczność wymiany dachu na budynku.
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Wójt Gminy zwrócił uwagę, że dokonanie zmian w budżecie wymaga dokonania
autopoprawek.
Skarbnik Gminy powiedziała, że budżet nie został zamknięty deficytem. Po wyliczeniu
wolnych środków można ustalić czy będzie potrzeba zaciągnięcia kredytu.
W dalszej części omówiła dochody i wydatki planowane na rok 2019. Poinformowała, że
zaplanowane rozchody z budżetu, dotyczące spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów zostaną
poryte przychodami z wolnych środków.
Gmina planuje w przyszłym roku dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii
Europejskiej na zadania realizowane w 2019 roku. Zadania zostały wykazane w projekcie
uchwały. W projekcie budżetu zaplanowano dochody w tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych, które w całości przeznacza się na realizację zdań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Zwróciła uwagę na duże zaległości w opłatach za odpady oraz duże wydatki na oświatę.
Wójt Gminy omówił załącznik inwestycyjny oraz przedstawił kolejno zawarte w nim
przedsięwzięcia do realizacji na rok 2019, który stanowi załącznik do protokołu.
W dalszej części omówił załącznik dotyczący realizacji przedsięwzięć przez poszczególne
sołectwa, w ramach funduszu sołeckiego.
Radna Elżbieta

Galant zwróciła uwagę na niewielką różnice po stronie wydatków na

rozdziale gimnazjum w Zespołach Szkół w Ostromecku i Dąbrowie Chełmińskiej, zaznaczyła
że w Dąbrowie Chełmińskiej jest więcej oddziałów, klas gimnazjum – dwa, natomiast w
Ostromecku jest jeden. Poprosiła o wyjaśnienie.
Anna Kuchta wyjaśniła, ze kwoty wydatków ujęte rozdziale są zbliżone mimo różnic w
oddziałach ponieważ w Zespole Szkół w Ostromecku w tym rozdziale ujmuje się również
wydatki na nauczanie indywidualne ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności, co generuje
duże koszty.
Radna Elżbieta Galant zapyta dlaczego wykazuje się w projekcie budżetu szkół rozdział odziały przedszkolne przy szkole podstawowej.
Skarbnik Gminy powiedział, że zgłoszona uwaga zostanie skonsultowana i wyjaśniona.
Radny Dawid Pałczyński poruszył sprawę wynagrodzenia dla Gminnego Komendanta OSP,
które w ubiegłym roku zostało wstrzymane. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na wkład
pracy w działania OSP. Zawnioskował, żeby w przyszłorocznym budżecie wynagrodzenie
zaplanować w wysokości 350 złotych brutto miesięcznie.
Zaproponował środki na ten cel w wysokości 5000 zł brutto przenieść z promocji 1000,00 zł
utrzymanie dróg 2000,00 zł oraz z dotacji dla OSP 2000,00 zł.

str. 2

Komisja jednogłośnie poparła wniosek Radnego Dawida Pałczyńskiego o wprowadzenie w/w
autopoprawek do projektu budżetu gminy na rok 2019.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt budżetu Gminy Dąbrowa
Chełmińska na rok 2019 uwzględnieniem wniosku o wprowadzenie autopoprawek, projekt
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019 – 2029 oraz
planowane i realizowane przedsięwzięcia w latach 2019 – 2022.
ad.3. Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.
ad.4. Radna Elżbieta Galant zapytała o plany rozbudowy ośrodka zdrowia w Dąbrowie
Chełmińskiej.
Wójt Gminy powiedział, że na kolejnym posiedzeniu komisji omówi projekt.
Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Barbara Piórkowska
Dawid Pałczyński
Przewodniczący Komisji
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